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 حروف تنیبه و تحضیض

 حکم أال و أما

 در بیشتر مواقع قبل إّن یا نداء واقع می شود.  أالبر جمله اسمیه یا فعلیه داخل می شوند و 

 أال إّنهم هم السفهاء.         أال یا عیُن ویحک أسعدینی.                    

 نکته: 

 أما تقوم.برای استفهام از نفی است.       أما       

 .أال ارعواء لَِمن َولَّت شبیبُتهُ است.     وبیخ و إنکارتبرای     أال       

  أال ُعمر ولّی ُمستطاٌع رجوعه.است.  تمّنی                    

 و در این هنگام به جمله مختص می شود.  عرض و تحضیض                    

 .      ن قوماً نکثوا أیمانهمأال تحبُّون أن یغفر هللا لکم.      أال تقاتلو                                 

 

 «ها»حکم 

 هذا، هذهکه مختص به بعید نیست، داخل می شود.       اسم اشاره بر   «ها»

     أهکذا تتکلّم.جدا می شود.       کاف  و بین این دو با 

 ها أنا ذا، ها هو ذا، ها هی تیجدا می شود.    ضمیر رفع                    

  ها إنَّ ذا الکالم عجیب.جدا می شود.  إنَّ                     

 

   نکته:

  إیُّها الرجُل.در نداء :  أیبر اینها نیز داخل می شود:    «اه»

 ها إنَّ وعَد هللا حّق.:   إنّ                                          

  ها أنا تائٌب.ضمیر رفع منفصل:                                          

  ها قد أعددنا المجلس.ی مقرون به قد استعمال می شود.و بیشتر با ماض                                        
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 أحکام حروف تحضیض

  

 بر  مضارع داخل شود طلب شدت و خشونت است:  حروف تحضیضهرگاه 

 ماضی داخل شود توبیخ است.                                  

 .    أاّل ُتکرم أباک و أاّل استبقیت المال.هالَّ تستغفر هللا و هالَّ نقضَت المیثاق                                 

 نکته:     

 برای طلب به لین یا عرض استعمال می شوند.  أما وأال، لو  -1

 أالتزورنی.        لونزلت فأکرمنا مثواک.                 

 لت می کنند بر امتناع چیزی به وجود غیرش دال لوماو  لوال -2

ش وجوبا حذف شده )اگر بر وجود مطلق داللت کند( داخل نمی بر مبتدایی که خبرجز  لوال

 ب داشته باشد.باید جوالوال شود و دراین هنگام 

 مفتوحه می شود.  الماگر جواب    مثبت باشد مقرون به 

 برداشته می شود. الم،  ماغیر منفی باشد به                 

 شود.  المن به جایز مقرو ما                                 

 لوال اإلسالم لهلکنا.        لوال زیٌد لم َینّجح عمٌرو.                                  

ی لنا المفلُس الدین. لوال المحامی ما أ                                   و لما أدَّ

 اسم واقع شود فاعل برای فعل محذوف است. لو  دپس هرگاه بعلو

  لو زیٌد قام لفعلت کذا.                                 

 

 


